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Het 
‘Groot Gebied Kartel’
(‘Das Großraum-Kartell’)

en haar 
organisatorisch
raamwerk



Walter Hallstein was niet de enige ontwerper van een wereld
onder gezag van het kartel na de tweede wereldoorlog.
Tegen 1941 had het Nazi regime meerdere ´instituten´met slechts
één doel: De toekomstige economische en politieke vorm van de
wereld voor te bereiden – om geactiveerd te worden na de
Nazi/kartel zege in WO II.

Eén van deze ‘veroveringsinsti-
tuten’ was het “Centrale Onder-
zoek Instituut voor Nationaal
Economische Regeling en de
Groot Gebied Economie” in Dres-
den, Duitsland. Het hoofd van dit
Nazi/kartel ontwerp kantoor was
Arno Sölter.

In 1941 vatte Sölter de plannen
voor een na WO II Europa onder
hun gezag samen in zijn boek:
“Het groot gebied kartel – Een
werktuig van de industriële markt
regeling in een Nieuw Europa”.
[De originele Duitse titel is: “Das
Grossraum-Kartell – Ein Instru-
ment der Industriellen Marktord-
nung in einem neuen Europa”].

Het boek van Sölter werd een blauwdruk voor de EU.
De overeenkomsten zijn ontluisterend.
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Het ‘Groot Gebied Kartel’ van de Nazi’s –
blauwdruk voor de samenstelling en het
functioneren van de ‘EU Brussel’

INLEIDING

Het Duitse woord voor Grossraum of
“grosser Raum” betekent letterlijk groot
gebied of grotere sfeer.

Tegen de zomer van 1941 had de coalitie
van het olie en farmacie kartel I.G. Far-
ben – BAYER, BASF, HOEGHST (tegen-
woordig deel van Sanofi-Aventis) – en
hun politieke/militaire aandeelhouders,
de Nazi’s, Frankrijk en grote delen van
Europa bezet.

Het was het tijdstip, dat het olie en far-
macie kartel I.G. Farben haar naoorlogse
plannen openbaar maakten. Na de op-
komst van de Nazi’s en de opbouw van
hun oorlogsmachinerie gefinancierd te
hebben (Er werd in bijna 100% van de
explosieven, dieselolie, rubber en andere oorlogsnoodzakelijkhe-
den voorzien), hoopte het kartel op een exorbitante opbrengst voor
hun investeringen.

Deze feiten worden gedetailleerd weergegeven in de zittingen aan-
gaande I.G. Farben van het Amerikaanse congress in 1945 en in
het proces tegen hen in het Nürnberg Oorlogsmisdaden Tribunaal.
(www.cartel-roots-ww2.org)

Arno Sölter hoofd van het
officiële Nazi “Centraal
Onderzoek Instituut voor
Nationale Economische Or-
dening en Economie van
de Grotere Sfeer” en schrij-
ver van het boek “Het kar-
tel van de Grotere Sfeer.”
(“Das Grossraum-Kartell”)
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Het I.G. Farben kartel kreeg de terugbetaling op haar investeringen,
die het verlangde. Vanuit de ruwweg 20 landen, die door de Nazi
troepen waren veroverd ontving I.G. Farben in wezen alle chemi-
sche, farmaceutische, petrochemische, minerale en andere indus-
trieën – voor niets. Achter elke tank die België, Nederland,
Frankrijk, Polen, Tsjechoslowakije, Denemarken, Noorwegen en al
die andere Europese landen binnen rolden, volgde “de mannen in
de grijze pakken” – de vertegenwoordigers van de I.G. Farben N.V.’s
met als bedoeling hun “buit” te innen.

Deze gewetenloze plundering van gehele industrieën en naties
werd de blauwdruk voor de navolgende wereldwijde inpikkerij –
van vandaag de dag: Halliburton, verschillende olie en farmacie
multinationals en andere bedrijfs-“investeerders” onder het presi-
dentschap van Bush verzekerden zich ervan, dat zij hun deel van
de investeringen kregen gedurende de oorlog in Irak.

Terug naar WO II: de terminologie van I.G. Farben voor een na-oor-
logse regering over een “groot gebied” beschreef in eerste instantie
het grondgebied van Europa inclusief Rusland. Maar dit begrip
werd opzettelijk rekbaar gehouden zodat – met de geplande mili-
taire overwinningen in Azië, Amerika en de rest van de wereld –
het begrip “Groot Gebied” uiteindelijk de hele wereld zou zijn.

Deze plannen voor een militaire wereld verovering en daaropvol-
gende onderwerping door de Nazi/I.G. Farben coalitie werd gede-
tailleerd weergegeven gedurende het Nürnberg Oorlogsmisdaden
Tribunaal tegen de directeuren van het I.G. Farben kartel. Kopieën
van meer dan 40.000 originele documenten werden 60 jaar lang
voor het publiek verborgen gehouden in de Nationale Archieven van
de U.S.A. In 2007 werden ze uiteindelijk online gepubliceerd op
www.profit-over-life.org.

De volgende gedetailleerde beschrijving van de I.G. Farben plan-
nen na WO II werd in 1941 gepubliceerd in een boek van Arno
Sölter getiteld “Het groot gebied kartel – Een methode voor Indus-
triële markt regulering in een nieuw Europa”. [De oorspronkelijke



167

Het ‘Groot Gebied Kartel’ en haar organisatorisch raamwerk 

titel in het Duits was: Das Grossraum-Kartell – Ein Instrument der
industriellen Marktordnung in einem neuen Europa].

De publicatie van dit boek was niet het werk van een eenling. Sölter
was het hoofd van het officiële Nazi “Centrale onderzoek Instituut
voor Nationale Economische Regeling en de Economie van het
Groot Gebied” in Dresden, Duitsland in die tijd. Dit “Instituut” was
een van de officiële economische ontwerpkantoren van de
Nazi/Farben coalitie voor naoorlogs Europa.

Dit boek verschaft de blauwdruk voor wat later de structuur van de
Europese Unie zou worden – een lichaam van kartel belangen, die
de “groot gebieden” als hun markten opeisten – en zonder enige
democratisch bestuur werken.

UITTREKSELS UIT HET 
BOEK VAN SÖELTER UIT 1941

TITEL VAN HET HOOFDSTUK: ‘HET GROOT GEBIED KARTEL’

“Wij herinneren aan de markt organisatie rangorde: Staat – Econo-
mische Groep – kartel, die wij hebben vastgesteld voor het Groot
Gebied. In dit verband gaan wij voorbij aan de verantwoordelijk-
heden van de staat met betrekking tot het gebied van commerciële
en financiële politiek binnen het Groot Gebied. Wij willen daaren-
tegen meer in detail kijken naar het probleem van de organisatie
van de Europese markt vanuit het oogpunt van het kartel en daaruit
volgend,in detail naar de problemen van de economische politiek
van de staat, die onvermijdelijk voortvloeien uit het principe van
de marktregulering van de gehele ruimte van het ‘Grote Gebieden
Kartel’.
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Rechtstreeks boven het “Grote Gebieden Kartel” staat de Economi-
sche Groep, wiens markt regulerende taken wij graag onderge-
bracht zagen in een ‘Kartel-Kantoor’. 

“Hiertoe zal de bestaande kartel afdeling voor de Economische
Groepen moeten worden uitgebreid om de taken van dit nieuwe
kantoor op zicht te nemen. Boven dit kartel Kantoor zal het Centrale
kartel Kantoor staan, dat op grond van de vermindering van verant-
woordelijkheden, overeen zal komen met de huidige “kartel Op-
pertoezicht’ afdeling van de Duitse Industrie Groep (Reichsgruppe
Industrie), maar ook met de kartel afdeling of gespecialiseerde af-
delingen van het Duitse ministerie van economische zaken”1. 

“Vanuit een praktisch oogpunt moeten deze taken worden gespreid
om verdubbeling van werk te voorkomen. Het zou raadzaam zijn
om het feitelijke toezicht op de kartel kantoren op te dragen aan het
ministerie van economische zaken, terwijl de werkzaamheden van
het Centrale kartel kantoor voor Industrie zich meer moet bezig hou-
den met problemen van fundamentele markt organisatie, alsook met
de juridische en kartel zaken tussen de staten. Om effectief te kun-
nen werken moet het kantoor voor Industrie op de hoogte gehouden
worden van alle problemen, die zich voor doen. Als wij vervolgens
de doelstellingen van het “Centrale kartel Kantoor” bespreken, moe-
ten wij ook de daarbij behorende zakelijke-, en organisatorische
problemen daarin meenemen, d.w.z. welke niet zijn aangeduid in
overeenstemming met de bovengenoemde autoriteiten.

“Vanzelfsprekend volgt hieruit, dat de Duitse methode van kartel
oppertoezicht ook ingevoerd zal worden in de niet-Duitse delen
van de Europese invloedssfeer. De grootte en aard van de organi-
satie in andere landen zal natuurlijk variabel zijn, afhankelijk van
de mate van industrialisatie. Hierna bespreken wij de manier van

1 Uitgaande van organisatorische vereenvoudiging, beschouwen wij de be-
trokkenheid van de Duitse economische kamer (Reichswirtschaftskammer)
als ongewenst.

De huidige EU-Commissie is een nauwkeurige kopie van
dit “Centrale kartel Kantoor”. Het regeert ten bate van
kartel belangen en geheel buiten democratisch toezicht.
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handelen van de organisatie van het kartel in relatie tot de be-
staande omstandigheden in Duitsland”.

1. Het centrale kartel kantoor

a) Het centrale kartel kan-
toor is de hoogst regel-
gevende organisatie;
daarmee is het

i) verantwoordelijk voor
het nemen van de uit-
eindelijke beslissingen
over vragen betref-
fende de verantwoor-
delijkheid van het
kartel oppertoezicht;

ii) verantwoordelijk voor
het onderhouden van
contacten met de
hoogste expertise orga-
nen (m.b.t. economi-
sche, en handelspolitiek,
prijspolitiek en han-
delsgoederen enz) en
voor de coördinatie
tussen de genoemde
organen en hun onder-
werp gerelateerde beslissingen en fundamentele opdrachten.

b) Het centrale kartel kantoor onderhoudt contacten met de 
mogelijke nationale kartel kantoren van de andere Europese
naties, zowel met betrekking tot belangrijke fundamentele
zaken als betreffende beslissingen over verantwoordelijkheids-
kwesties waarover het “Groot Gebied kartel of de individuele
nationale kartels niet tot overeenstemming kunnen komen. 

Het ‘Centrale kartel Kantoor’ van
de EU te Brussel: het Berlaymont
gebouw van de EU Commissie. In
feite is dit gebouw slechts één van
de meerdere kantoorcomplexen
van de EU Commissie in Brussel.
De gebouwen zijn voor de uitvoe-
rende organen met meer dan
54.000 niet gekozen bureaucraten,
die over Europa regeren ten bate
van het kartel.



c) Daarmee in overeenstem-
ming vertegenwoordigt het
centrale kartel kantoor de
bevoegde klachten afde-
ling betreffende beslissin-
gen van kartelkantoren.
Daarenboven moeten klach-
ten over zulke zaken als
maatregelen genomen aan-
gaande overtredingen door
buitenlandse kartels ge-
daan worden via het cen-
trale kartel kantoor.

d) kartel wetten, die mo-
menteel zeer uiteenlopend
zijn en slecht georgani-
seerd, moeten herzien wor-
den en zo goed mogelijk
gestandaardiseerd worden
voor het grotere geheel.

e) Algemene markt regule-
rings principes voor de grote Europese gebieden moeten opge-
steld worden. Voor wat betreft markt-, en kartel reguleringen
moeten dezelfde regels worden vastgesteld net zoals de eco-
nomische verordeningen, die zijn gemaakt ofwel nog worden
voorbereid door het ministerie van economische zaken voor
het boekhoud systeem.
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De ‘kroonzaal’ van het EU Centrale kar-
tel kartel Kantoor: De vergaderzaal van
de EU Commissie op de 13e etage van
haar Brusselse hoofdkwartier.

Meer dan 60 jaar later implementeert de EU commissie een
bijna exact dezelfde kopie van dit plan met als doel een
"standaard kartel wet" in te stellen voor meer dan 500 mil-
joen europese burgers – zonder ook maar enig democra-
tisch toezicht.
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f) Wat de zakelijke economie betreft, moet samenwerking met
niet-Duitse naties ingevoerd worden ten einde in staat te zijn een
gezonde markt regulering voor te bereiden (met inbegrip van in-
terbedrijfs vergelijkingen).

g) Er moet een model organisatieplan voor een “Groot Gebied
Kartel” worden opgesteld samen met duidelijke eenvoudige
voorwaarden van verbinding. Om een doeltreffend kartel toe-
zicht te garanderen is een passende overeenkomst onmisbaar.
Ten gevolge van historische ontwikkelingen en vaak ontelbare
veranderingen, eindigen kartel overeenkomsten volstrekt on-
doorgrondelijk te worden. Daarom moet er in de toekomst een
goed geformuleerde, overkoepelende overeenkomst worden af-
gesloten, die alle details van lopende veranderingen of aanvul-
lende overeenkomsten omvat.

Tientallen jaren later werden de Nazi/I.G. Farben ideeën
“EU Richtlijnen” – die niet slechts over de gezondheid en
levens van de Europese volken gaan, maar ook nog eens
economieën leegzuigen.

Deze “hoofdovereenkomst” werd het zogenaamde “Lissa-
bon Verdrag” van de EU – een “machtigingswet” die in 2009
werd aangenomen en die nagenoeg dictatoriale macht toe-
kent aan de “EU Commissie” van het kartel. Om redenen,
uit angst dat het zou worden verworpen door de Europese
volkeren, stond het kartel geen ‘pan-Europees’ referendum
toe over deze “hoofdovereenkomst”. Nota bene, de bevol-
king van de enige natie, die stemde over het verdrag, Ier-
land, stuurde een daverend “NEE” aan het “centrale kartel
kantoor” – de EU Commissie in Brussel – in juni 2008.



h) Bruikbare bij elkaar
gevoegde classificatie
schema’s moeten ook
ontworpen worden voor
kartelproductie en distri-
butiestatistieken. De ver-
koopstatistieken moeten
zodanig worden opge-
zet dat de distributie op
elk moment kan wor-
den aangepast aan de
consumptie vraag.

i) Er moet een centraal
kartel register worden
opgebouwd waarin niet
alleen Duitse maar ook
internationale deelne-
mers zijn inbegrepen in

alle invloedssferen van het ”Groot Gebied Kartel”. Het kartel
register moet zowel de aard van de overeenkomsten als details
van de goederen aanschaf, vestigingen van de bedrijven en pro-
ductie gegevens omvatten. Tot op zekere hoogte moet het re-
gister een afspiegeling zijn van het “Groot Gebied Kartel” in
zijn geheel.

j) Het centrale kartel kantoor moet zorgen voor de publicatie van
een journaal getiteld: “Das Grossraum-Kartell” dat alle beslis-
singen van de hoogste autoriteit publiceert met betrekking tot
alle fundamentele zaken van de Europese markt regulering,
richtlijnen[!] en dergelijke zaken.
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De tekst in vette letters en tussen haakjes zijn toegevoegd 
commentaar.

DE LOOPBAAN VAN ARNO SÖLTER ALS 
ARCHITECT VAN DE EU BRUSSEL

Men kan iemand vergeven omdat hij denkt dat Arno Sölter één
van de Nazi-misdadigers was, die van de aardbodem verdwenen
aan het einde van het “duizend-jarige Rijk” in 1945.

Deze naïeve veronderstelling is helemaal niet juist. In werkelijk-
heid was er naar de diensten van deze Nazi/kartel ontwerper voor
de onderdrukking van Europa blijvend veel vraag in de na-oor-
logse jaren. In 1962 – 5 jaar na de oprichting van de Europese Eco-
nomische Unie – maakte Sölter naam als kartel strateeg binnen de
EEG Europese Economische Gemeenschap.

Onder de titel “Vertriebsbindungen im gemeinsamen Markt unter
wirtschaftlichem und EWG-kartellrechtlichen Aspekt”, (Exclusieve
verdeling van rechten in een gemeenschappelijke markt onder
economische en EEG-kartel juridische uitgangspunten), publi-
ceerde Sölter zijn oude en nieuwe kartel begrippen in no.4/1962
van het periodieke “Kartellrundschau” uitgegeven door de Carl
Heymanns Uitgeverij.

Gezien de naadloze overgang van de Europese strategen van het
Derde Rijk tot architecten van de EU, zal de dictatoriale aard van
de EU Brussel niemand verbazen.

Ook dit punt werd overgenomen door de EU Brussel, dat
het “Officiële Journaal van de Europese Unie” uitgeeft als
haar “Juridische Staatscourant”. Geen regel of richtlijn kan
in de EU tot wet worden verklaard als het niet is gepubli-
ceerd in deze staatscourant.

Voor verdere informatie: GB3A5666




